OPDRACHTFICHE

Investeringsprogramma 2022-2026
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022

Project 23325

Prioritaire riolering Moststraat - Roeselarestraat

Bekken:
Zone:

Leie
MANDEL TOT MONDING KROMMEBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Roeselare

Gemeente

Staden

Arrondissement:

Roeselare

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen
bijkomende vuilvracht) door andere instanties

Aard:

Prioritaire riolering

Investeringsjaar:
Status:

2022
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2018-2022 door Infrax-West voorgesteld voor opname op het bovengemeentelijk
investeringsprogramma.

Doelstelling
Het project beoogt de aanleg van een gescheiden stelsel in de Moststraat en de Roeselarestraat en dit vanaf het verlegde overnamepunt ter
hoogte van het kruispunt Moststraat - Vyvestraat tot aan de bestaande collector 97575 in de Ondankstraat te Oostnieuwkerke. De gemeente
Staden dient daarbij als voorbehoud de opwaartse groene clusters mee te saneren.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
142-437
142-444
142-450
142-475
142-499
142-505
142-525
142-547
142-597
142-601
142-624

Orde
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren

via GIP

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
2
2

via GIP

21

21

via GIP

14
9

14
17

via GIP

10

10

via GIP

4

4

via GIP

38

38

via GIP

3

3

via GIP

24

24

via GIP

2

2

via GIP

13

13

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

deels GUP-36019-018 (GUP-prioriteit = 4)
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022

Opdrachtscenario
Pompstation met persleiding vanaf het overnamepunt (kruispunt Vyvestraat-Moststraat) tot aan de Roeselarestraat om vervolgens gravitair aan
te sluiten op de bestaande collector 97575 in de Ondankstraat. Tevens wordt de dienstriolering, behorend tot het lokaal pact cat. 3, langs de
persleiding in de Moststraat mee genomen in de opdracht.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

2.875.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
2.875.000,00 euro

Aannames bij het definiëren van dit project
De gravitaire inzameling van de vuilvracht (DWA) en de RWA-leiding langs de bovengemeentelijke persleiding in de Moststraat wordt
reeds mee voorzien in dit project in het kader van het lokaal pact cat. 3.

→

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)
Doel/voorwerp van het voorbehoud
aansluiten kwalitatieve vuilvracht

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

De gemeente dient volgende clusters te saneren:
−

Roeselarestraat : 142-525 en 142-597

−

Vyvestraat : 142-525, 142-475 en 142-437

−

Moerrasstraat: 142-505

−

Doornkouter en Paalweg: 142-444 en 142-499

−

Huisdrevestraat: 142-601 en 142-624

−
→

Polderinstraat: 142-547
Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23325 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin
dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken
projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgend gemeentelijk project:
→

W221030 / 18641

[STADEN] Roeselarestraat (tss Moststr en Roeselare, tss Noordstr en Ondankstr), Huisdrevestraat,
Vyvestraat (tss Steenovendreef en Roeselarestr), Polderinstraat nr. 2, Moerrasstraat (tss Vyvestr en nr
6), Moststraat, Doornkouter en Paalweg

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Er werden reeds een aantal scenario's door Infrax onderzocht. Hierdoor is ook het overnamepunt verplaatst naar het kruispunt
Vyvestraat-Moststraat. Er werd tevens reeds een camera-inspectie uitgevoerd op de noordelijke leiding van de Roeselarestraat tussen
de Doornkouter en de Ondankstraat. Gelieve hier rekening mee te houden bij de verdere uitwerking van het project.

→

Zie ook 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

Beoogde resultaten na uitvoering van het project én bijhorend essentieel voorbehoud
Project 23325
−

(bijkomend) aangesloten vuilvracht

30

+ aansluitwijze

IE

2DWA

−

wijziging aangesloten verharde oppervlakte

−

wijziging aangesloten onverharde oppervlakte

−

wijziging berging

−

wijziging continu parasitair debiet

(+/-)

(+/-)
(+/-)

Project 23325
+ essentieel voorbehoud
305

IE

>2DWA

-23.700

m²

-29.150

m²

+0

m²

+0

m²

+0

m³

+0

m³

+0

m³/dag

+0

m³/dag
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2022
Hoofdreden voor opname op het investeringsprogramma 2022
De opname van het project 23325 op het OP 2022 kadert in de verdere planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur in dit gebied (=
basisinspanning).

Ecologische meerwaarde
→

Het project zorgt voor de verdere sanering van de vuilvracht in het afstroomgebied van de Mandel. Tevens zorgt het afkoppelen van de
verharde oppervlaktes langs de Roeselarestraat afwaarts voor een verminderde overstortwerking.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met
projecten van derden
→

De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het
gestelde voorbehoud.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename ingevolge het verschuiven van het overnamepunt
Het project 23325 is deels gelegen in een donkergroene cluster, en dit vanaf het indicatief overnamepunt t.h.v. het kruispunt
Moststraat - Vyvestraat, en is dus eigenlijk een gemeentelijke opdracht. Aangezien echter ter hoogte van het kruispunt een
vuilvracht groter dan de omslagwaarde is gecentraliseerd, is het Vlaams Gewest bereid dit project in het kader van het lokaal pact
als voorafname op de vastlegging van het definitieve overnamepunt ten laste te nemen.

Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)
De gemeentelijke leiding langs de Roeselarestraat tussen de Moststraat en de bestaande collector 97575 in de Ondankstraat, vormt
een tussenschakel tussen 2 bovengemeentelijke collectoren. Het is de bedoeling deze tussenliggende leiding her aan te leggen.
Aangezien door het betrokken project een aaneengesloten bovengemeentelijk netwerk wordt gecreëerd, kan dit door het Vlaams
Gewest in het kader van het lokaal pact ten laste worden genomen.

Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen
Uit het projectvoorstel 23325 van Aquafin bleek dat er ook een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk is. Het betreft de
dienstriolering (DWA en RWA) langs de persleiding in de Moststraat.
In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest dit gemeentelijk aandeel alsnog ten laste nemen. De
bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in
oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, …) zijn niet in deze bijkomende
tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = Fluvius

→

De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafininvesteringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie
van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds
ondertekend.

→

Overdrachtmoment = aanvang project
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